
Beszámoló 
a Városüzemeltetési igazgatóság 2022. 07. heti tevékenységéről 

 
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóság folyamatosan 
fokozott hangsúlyt fektet a közterületek takarítására, fertőtlenítésére, tisztán tartására. A 
munkavállalóink kézi erővel a hét összes napján takarítják, fertőtlenítik a közterületeinket, a 
járdaszakaszokat, az utcabútorokat, melyen felül a járvány következményeinek enyhítésére az 
összes gépi erőnket is bevetjük. A fenti tevékenységeken túl a parkok, terek, játszóterek teljes 
rendbetételét is végrehajtjuk, ami azt jelenti, hogy egy héten egy-két teret az irodáink 
összefogásával közösen hajtunk végre. Ezen feladatok a napi tevékenységeken felüli kertészeti, 
takarítási és a felmerülő karbantartási tevékenységeket teszik ki. 
Fenti feladatokon túl, nagy hangsúlyt fektetünk a kerület út- és járdaszakaszainak, tereinek, 
parkjainak, játszótereinek és a kutyafuttatók fertőtlenítésére is különös tekintettel a jelenlegi 
pandémiás helyzetre. Hetente kétszer (kedd, csütörtök) fertőtlenítjük a kerületben található 
valamennyi játszóeszközt, valamint a kutyafuttatók fertőtlenítését is hetente egyszer (csütörtöki 
napokon) végrehajtjuk. 
 
A 7. héten az alábbi feladatokat hajtottuk végre: 
 
Közterületi köztisztasági feladatok: 
A Köztisztasági iroda munkatársainak ezen a héten is a legfontosabb feladata a köztisztasági 
feladatok végrehajtása volt. Takarítási tevékenységünk a tér, park, játszótér teljes 
szemétmentesítése (bokrok, cserjék alól is eltüntetjük az oda dobált, korábban nem látható 
szemetet.  
Az általános takarítási feladatainkon túl a Molnár Ferenc tér és a Vajda Péter utcai zöldsáv 
átfogó nagytakarítását, valamint a Kertészeti Iroda munkatársaival közösen a Szigony utca 
kiemelt ágyások megtakarítását végeztük el. 
 
Kertészeti tevékenységek: 
Kertészeti tevékenységeink közül az utóbbi idők viharos időjárása miatt a legfontosabb 
feladataink közé tartozott a fákról lehullott ágak, gallyak összeszedése. Továbbra is folytattuk 
a 100-as házak zöldfelületeinek rendbetételét. Folytattuk a kerületi magaságyások megújítását. 
Ezen a héten a Szigony utcai magaságyások megújítását kezdtük el, valamint a Nap tér 
rendbetételét kezdtük el. 
A kertészeti iroda munkatársai a következő feladatokat végezték el:  

Sövényvágás, cserjemetszés, lombgyűjtés a Villám utcában. 
Sitt elszállítása a Mátyás térről.  
Zöldhulladék elszállítása a Leonardo közből. 
Kőládák gyomlálása a Múzeum körül. 
Lombgyűjtés, zöld hulladék elszállítás a Nap utcában.  

A külsős vállalkozó által végzett feladatok: 
Gallyazás a Nap utcában és a Diószegi utcában. 
Cserjefelület bontása a Szigony utcában és a Nap téren. 
Vízhálózat kiépítése a Tolnai kertben.   

A hetedik hétre tervezett gallyazási feladatokat a Strázsa utca kivételével élvégeztük. 
A 8. héten 02.24.-én a Strázsa utcában, 02.25.-én pedig a Diószegi utcában tervezünk gallyazási 
feladatokat. 
 
Karbantartási tevékenységek:  
A feladataink a kátyúzási tevékenységeken túl az utcabútorok rendbetétele (javítás, festés, 
mázolás, faanyag pótlás stb.), valamint a játszótéri eszközök folyamatos karbantartása. A 
játszótereken az esési terek, a homokozók megújítása (felásása, gereblyézés). A játszóeszközök 
ellenőrzése kisebb javítások elvégzése (csavarok meghúzása, hiányzó alkatrészek pótlása).  
Az időjárás kedvező alakulása miatt a héten immár megkezdtük a meleg aszfalttal történő 
kátyúzási javításokat.  



A héten az alábbi feladatokat végezték el a karbantartók: 
- Dologház utca kátyúzás 
- Kőris utca járdaszegély javítás 
- Szigony utca járda javítás  
- Práter utca 50/a akadálymentes lejáró kialakítása  
- Somogyi Béla utca 7. süllyedés javítása 
- Losonczy téri ebürülék gyűjtők kihelyezése 
- Tolnai kertben faház alap elkészítése és a faház felépítése 
- Kálvária téri játszótér kapu javítása 
- Mátyás téri kapu javítása  
- Dankó utcai telephelyen fényvetők javítása  
- Törött poller alkatrészekből új pollerek készítése a telephelyen 

 
Az általános takarításon felüli tevékenységekről készült fényképek: 

Molnár Ferenc tér takarítása: 
 

 
 

Szigony utcai magaságyások szemétmentesítése: 
 

  



Vajda Péter zöldsáv takarítása: 

     

 

Kertészeti tevékenységek: 

     

    

  



Kátyúzási tevékenységek: 

Dologház utca: 

      

Kőris utca: 

       

 

Somogyi Béla utca: 

       

 



Szigony utca: 

      

Práter utcai akadálymentesítés: 

     

 

 


